Suikerbieteninformatiedagen
Grond is uw kapitaal

Grond is uw kaptitaal
• Waarmee kunnen we de ondernemer helpen zo
nauwkeurig mogelijk te sturen?
• Waar willen we als Blgg naar toe om de
ondernemer in zijn bodemmanagement hier zo
goed mogelijk in te ondersteunen?

December 2008

Theo van Mierlo

Inleiding
• Basis activiteit Blgg
•
•
•
•

Inleiding
Bodemkwaliteit
Visie bemesting
Under Construction

– Monstername
– Analyse
– Advies
sectoren

glastuinbouw
akkerbouw
veehouderij
tuinbouw open teelten
groensector

Zeer breed, ook internationaal

Inleiding
• Organisatie

Inleiding
• Maar… we zijn vandaag op de bietendag!!

– Advies en Ontwikkeling
• Als kennisbank voor de verschillende sectoren in een
groep samengebracht
– Substraten en plantenvoeding
– Bodem en gewasgezondheid
– Veevoeding
– Monstername en analysetechnieken
– datamanagement

• Insteek “Grond is uw kapitaal” en de kostprijs
suikerbieten (Agr. Dagbl. 28/11)
• €869 grondkosten
• €315 rooikosten
• €242 onkruidbestijding
• €222 stikstofbemesting
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BodemQ

organische stofbalans

Structuur

Textuurdriehoek

Bodemvruchtbaarheid

Fysische eigenschappen
deeltjesgrootte
structuur
zuurgraad

Biologie
nematoden
bacteriën
schimmels

Chemie

Hoofd elementen
N,P,K
S, Mg, Na

Sporenelementen

structuurZn,Cu,Fe,Co,Mn

Blgg Î bezetting aan CEC Î structuur kwalificatie

BodemQ

Biologie
%percelen1
pathogeen

zand

Wit bietencysteaaltje
Geel bietencysteaaltje/
Pratylenchus crenatus
Meloidogyne naasii
alle Meloidogyne
Rhizoctonia solani
Aphanomyces %omval

/100ml 10%
100 ml 33%
/100 ml 88%
100 ml 28%
/100 ml 65%
index 100%
83%

Klimaat

besmetting2
klei

zand

klei

70%
0%
14%
50%
52%
100%
13%

9
103
391
23
66
2,3
73

476
0
73
136
133
1,5
33

1

gecombineerde aantallen over 2006 en 2007; totaal aantal percelen zand: 40;
totaal aantal percelen klei (+ löss): 54
2
gemiddelden voor die percelen waarin pathogeen aanwezig is

- Neerslag
Hoeveelheden/jaar geen grote verschillen
Grotere hoeveelheden in kortere perioden
Toename droogteperiode

Slotopmerkingen
9

topbedrijven hebben geringere aantallen
bodempathogenen óf ondervinden er minder hinder van

9

kennis over bodemgebonden plantenpathogenen is
cruciaal voor hoge opbrengsten
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- temperatuur

de analyse van de resultaten is nog niet afgerond

SUSY- project
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Interactie kwantiteit – intensiteit

Interactie kwantiteit – intensiteit
Gewas

Naleveringssnelheid

direct opneembare nutriënten
(direct beschikbaar)

Capaciteit
(voorraad)

Intensiteit
Conc. in bodemoplossing

Plant
opname

Bodem

kan beschikbaar komen

is direct beschikbaar

Totale hoeveelheid nutriënten

intensiteit

intensiteit
Naleveringssnelheid

Naleveringssnelheid

Capaciteit
(voorraad)

Intensiteit
Conc. in bodemoplossing

Capaciteit
(voorraad)

Plant
opname

P,

,
0,01 M CaCl2 extractie - Voordelen
ON a,
+, D
N
,
H 4 , Ca o, Se
• Economisch
-, N
C

– 1 extractie Î veel nutriënten

• Landbouwkundig

g
,
N O 3 , S , M n, C u
K ,Z
n
M
B,

– komt overeen met bodemvocht
– geen pH verandering
– interacties tussen nutriënten

De bepaling meet de op dat moment beschikbare
hoeveelheid nutriënten.

Capaciteit - CEC

Mee
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n
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Uitbreiding analyses

Verder ontwikkelen
onderzoek
AIO-WUR

Plant
opname

Intensiteit bepaling
• multi-nutriënt
• extractieomstandigheden vergelijkbaar met
bodemvocht

intensiteit
P,
N,
DO
,
4+ N a,
Se
NH
,
3-, g, Ca , Co,
O
u
N
M
C
•
S,
n,
K,
,Z
•
Mn
,
B
•

Intensiteit
Conc. in bodemoplossing

Naleveringssnelheid

Capaciteit
(voorraad)

Intensiteit
Conc. in bodemoplossing

Plant
opname

Capaciteit in een bodem – bepaald door
• CEC
• Metalen (Fe en Al )
• Mineralisatie van organisch materiaal

Toetsing SUSY-set
Mineralisatieparameter
Org. stof
NLV
Org. mest
greonbemester
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Capaciteit - CEC

P- Bemestingsadvisering - anders

CEC - adsorptie voorkeur:
Al3+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ = NH4+ > Na+
.

Brady, 1990

P-bodemoplossing (P-intensiteit):
opname plant Æ nalevering uit de bodem
Labiele fractie (P-kwantiteit):
Belangrijkste bron voor nalevering Æ bodemoplossing

P-buffercapaciteit:

CEC gemiddelde bezetting
1,5% (1-15)

1% (0-15)
K+

15%
(10-30)

K+

Mg2+ NH4+
K+ Ca2+

Na+

Al3+
<1%

+
Ca2+ Fe

H+

Capaciteit bodem om verandering P-conc bodemoplossing
te weerstaan wanneer P onttrokken of toegediend wordt
Æ functie van P-kwantiteit en P-intensiteit

Ca2+

labiel / P-kwantiteit

75% (30 – 95)

3,5% (020)

P in bodemoplossing/
P-intensiteit

stabiel / gefixeerd P
Bussink en Temminghoff, 2008

P- Bemestingsadvisering - anders

BodemQ

6

P-gehalte gras (g/kg ds)

5.5

chemisch
hoe hoger het getal
hoe beter u er voor staat

5
4.5

P-AL en P-PAE gecombineerd
P-AL
'1:1

4

6,7

3.5

8,6

3

biologisch

2.5

fysisch

5,5

2
2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5
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De voorspelling van het P-gehalte in gras (g/kg ds)

Bussink en Temminghoff, 2008

Tenslotte

Tenslotte
Bodem uw kapitaal
• Werken met modellen om biologie, fysische en
chemische factoren te linken
• Praktijkkennis met wetenschappelijke kennis
combineren!
• Uitdaging voor de toekomst!
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Hartelijk dank voor uw aandacht!

Blgg
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